
 D A R O V A C I A   Z M L U V A  
 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s § 23 a nasl. zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

 
Darca:           Titul, meno, priezvisko: ................................................................... 

Rodné číslo:    ................................................................... 
Trvale bytom:    ................................................................... 
Štátne občianstvo:   SR 
Bankové spojenie:   ................................................................... 
IBAN:     ................................................................... 
(ďalej len „darca“) 
 
 

Obdarovaný:  REPUBLIKA 
právna forma: politické hnutie  
IČO: 31 811 761 
sídlo: Repíková 18, 949 01 Nitra 
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

       IBAN: SK57 0200 0000 0044 4442 7759  
registrácia: register politických strán a politických hnutí vedený MV SR 

           číslo registrácie: 203/2-2002/06433 
zastúpené: Ing. Milanom Uhríkom, PhD. - predsedom 
(ďalej len „obdarovaný“, darca a obdarovaný ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ 
alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 

 

I. 
Predmet zmluvy 

1.1   Predmetom tejto zmluvy je záväzok darcu bezplatne previesť predmet daru do výlučného 
vlastníctva obdarovaného a záväzok obdarovaného prijať predmet daru do svojho výlučného 
vlastníctva.  

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že darca ako výlučný vlastník predmetu daru na základe tejto zmluvy 
bezplatne prenecháva (daruje) obdarovanému do jeho výlučného vlastníctva predmet daru, a to 
v celom rozsahu a obdarovaný predmet daru špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy predmet daru 
od darcu prijíma do svojho výlučného vlastníctva. 

 

II. 
Predmet daru 

2.1 Predmetom daru je peňažná suma v celkovej hodnote ................ Eur (slovom 
...........................................) (ďalej len „predmet daru“). 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že darca  poskytne obdarovanému predmet daru bezhotovostne, a to 
tak, že zo svojho bankového účtu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy prevedie predmet daru 
na bankový účet obdarovaného uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to bezodkladne po uzavretí 
tejto zmluvy a po úradnom osvedčení svojho podpisu.  

2.3 Darca svojim podpisom na tejto zmluvy vyhlasuje, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona 
č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, a teda 
sa nejedná o prijatie daru od 

a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku, 
b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový 
fond, obce alebo vyššieho územného celku, 
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c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo 
vyšší územný celok, 
d) občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby, neinvestičných fondov, záujmových združení právnických osôb, združení obcí a 
organizácií s medzinárodným prvkom, 
e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom, 
f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí, 
h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej obdarovaný nevie uviesť identifikačné údaje 
darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie, 
i) európskej strany a európskej nadácie. 

2.4  Darca podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že dar poskytuje obdarovanému dobrovoľne, bez 
akýchkoľvek nárokov na protiplnenie zo strany obdarovaného a poskytnutie daru nie je spojené 
s akoukoľvek výhodou, prísľubom výhody, či poskytnutím plnenia alebo služby darcovi alebo 
tretej osobe zo strany obdarovaného. 

2.5 Darca podpisom na tejto zmluve berie na vedomie, že obdarovaný má v zmysle § 24 od. 2 
zákona č. 85/2005 Z. z. povinnosť vrátiť darcovi dar v prípade, ak tak ustanovuje zákon. 

 

III. 
Záverečné ustanovenia 

3.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prejavy sú vážne, slobodné a zrozumiteľné, a že túto zmluvu 
uzavierajú dobrovoľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. 

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že sú oprávnení 
s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, určité a urobené 
v predpísanej forme. 

3.3 Darca prehlasuje, že dáva obdarovanému a jeho zástupcom súhlas so spracovaním osobných 
údajov uvedených v tejto zmluve v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na účel vyhotovenia tejto zmluvy, jej evidovania, na účel jej predloženia príslušným 
orgánom a subjektom, ktoré o nej budú rozhodovať alebo overovať jej údaje. Darca prehlasuje, 
že dáva súhlas na zverejnenie svojich osobných údajov uvedených v tejto zmluve na webovej 
stránke obdarovaného v rozsahu stanovenom v § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z.  

3.4 Akákoľvek zmena tejto zmluvy musí byť urobená formou písomného dodatku a musí byť 
podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. 

3.5  Na zmluvu a všetky z nej vyplývajúce právne vzťahy sa použije výhradne právny poriadok 
Slovenskej republiky, predovšetkým ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov. 

3.6 Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z toho po podpise zmluvy jeden rovnopis obdrží 
darca a jeden rovnopis obdrží obdarovaný. 

3.7 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu bez výhrad porozumeli a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

V ..............................., dňa ....................         V ..............................., dňa ................... 

Darca:        Obdarovaný: 
 
 
 
...........................................     ..................................................... 
...........................................                     REPUBLIKA   
                  v mene ktorej koná   
                  Ing. Milan Uhrík, PhD. - predseda 


